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PEATOIMETAJA VEERG

Noorte arvamus loeb
kogemusi, mida on tulevi- eriti tähtis on see, et on või- me isiklikult ei soovi kuu-

Carmen Katariina kus kindlasti võimalik ra- malik tutvuda väga paljude luda mõnda noorte huve
erinevate inimestega. Üks- esindavasse organisatsiooSikk, peatoimetaja kendada.
Tänapäeval on üha olulisemaks muutunud noorte
hääl. Noorte hääl kui noorte arvamus pole olnud kunagi nii tõsiselt võetav ja
hinnatud kui praegu, 21.
sajandil. Me saame oma
häält kuuldavaks teha väga mitmel viisil. Nooremas
eas on meil võimalik kaasa
rääkida koolis – õpilasesinduses. See on väga hea
koht, kust alustada. Saad
ära kuulata oma koolis õppivate noorte probleemid ja
proovida neid lahendada.
Sellega omandad väga häid

Vanemaks saades
on võimalik kuuluda erinevatesse noortevolikogudesse. Noortevolikogu on tavaliselt linna- või vallavolikogu alla kuuluv noortest
koosnev nõuandva õigusega
esinduskogu, mis esindab
noorte huve. Põhitegevuseks on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises. Erinevatesse noortevolikogudesse saavad kandideerida
14–26aastased noored. See
on samuti suurepärane võimalus saada kogemusi, mis
tulevad tulevikus kasuks;

ki tutvus ei jookse kunagi
mööda külgi maha.
Kui soov noorte huve esindada on väga suur,
saab liituda noortekogudega. Noortekogud on üldiselt
erakondade alla kuuluvad
noorteühendused, mis esindavad noorte huve ja võitlevad noori puudutavate
õiguste eest juba riiklikul
tasandil. Konkurents nendesse organisatsioonidesse
on kindlasti suur, kuid kui
on huvi, siis saavutab inimene kõik, mis ta soovib.
Meie, noored, ei tohiks unustada, et isegi kui

ni, siis peame oma arvamust avaldama või kellegi
teise arvamust toetama.
Seda saab teha valimistel
hääletades. Tänapäeval on
Eestis juba 16-aastastel
võimalik hääletada kohalikel valimistel, mis on väga
suur asi. Seepärast ei
tohiks lasta ükski noor
seda eelist käest. See on
meie olevik ja tulevik ning
kui me soovime midagi
muuta, siis on aeg hakata
ise parema homse nimel
tegutsema.

Carmen Katariina Sikk
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Riigieksamite tulemused paranevad
Läbi aastate on meie punkti madalam. TJG jäi
keskmisele alla,
kunud. 2016. aastal oli saades keskmiseks 59,9
TJG 101. kohal, kuid on punkti.
järgmistel aastatel tule2014. aastast alamusi oluliselt paran- tes on võimalik valida
danud,
jõudes
2017. laia ja kitsa matemaaaastal 77. kohale (kesk- tikakursuse ja -eksami
mine tulemus 53,3 punk- vahel. Kitsa matemaati) ja 2018. aastal 149 tika keskmine tulemus
kooli seas kõrgele 39. oli sel aastal 37,4 punkti,
kohale
mis oli ühe punkti võrra
Innove sõnul on madalam kui eelmisel
2018. aasta kevadel soo- aastal. Meie koolis oli
ritatud eksamite punkti- kitsa matemaatika tulesummad paremad kui mus riigi keskmisest olueelmise aasta omad. Ees- liselt kõrgem – 58,1
ti keele eksami tulemu- punkti.
sed
püsivad
stabiilKui kitsa matesetena. Keskmine tule- maatika tulemus langes,
mus oli 62,2 punkti, siis laia matemaatika
eelmise aasta omast 0,7 tulemus paranes. Kesk-

Helle Katrina Luik kooli koht edetabelis kõi- pisut
Igal kevadel ootavad gümnasiste riigieksamid, millest ei
pääse üle ega ümber. Kohustuslikuks
on sooritada kolm
eksamit: eesti keel
või eesti keel teise
keelena, võõrkeel ja
matemaatika. Ka sel
kevadel
sooritasid
abituriendid eksameid, TJG-l läks
hästi – keskmine tulemus oli kahe eelmise aastaga võrreldes tunduvalt kõrgem.

Koht Õppeasutus

Eesti Mate-

mine riiklik tulemus oli
55,6 punkti, mis on 3,8
punkti võrra rohkem kui
aasta varem. Meie kooli
laia matemaatika tulemus oli võrreldav riigi
keskmisega (55,5 punkti).
Inglise keele riigieksami tulemused on
samuti paranenud. Riigieksami sooritanud õpilastest saavutas 21,3%
B1-taseme ning 55,9%
B2-taseme. Kasvanud on
B2-taseme saavutanute
osakaal.
Meie
kooli
inglise keele keskmine
tulemus oli kõrge – 83,1
punkti.

Inglise

keel

maatika* keel**

Kokku

1.

Tallinna Reaalkool

81,6

102,70

99,00

283,30

2.

Hugo Treffneri Gümnaasium

81,4

96,00

98,50

275,90

3.

Tallinna Inglise Kolledž

77

95,28

100,00

272,28

4.

Gustav Adolfi Gümnaasium

78,3

90,07

99,50

267,87

5.

Tallinna Prantsuse Lütseum

78,2

81,97

100,00

260,17

6.

Nõo Reaalgümnaasium

68,5

94,40

94,50

257,40

7.

Tallinna 21. Kool

72,3

82,75

101,00

256,05

8.

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium

77,3

80,74

97,02

255,06

9.

Saue Gümnaasium

72,3

89,27

89,00

250,57

10.

Saaremaa Ühisgümnaasium

70,5

84,91

95,00

250,41

39.

Tallinna Järveotsa Gümnaasium

59,9

68,47

83,66

212,03

Allikad: Postimees ja Innove
Koolide pingerida tuleb kolme aine punktisummade koondsummade alusel.
* Matemaatika eksami punktisumma arvutamise valem: (laia matemaatika keskmine punktisumma + 16) * laia
matemaatika sooritanute osakaal antud koolis matemaatika eksami sooritanute üldarvust + kitsa matemaatika
keskmine punktisumma * kitsa matemaatika sooritanute osakaal antud koolis matemaatika eksami sooritanute
üldarvust.
** Inglise keele punktisumma arvutamise valem on: ((5*B1-taseme saavutanud õpilaste protsent) + 10* (B2 + C1 +
C2 taseme saavutanud õpilaste protsent)) * vähemalt B1-taseme saavutanud õpilaste protsent / 1000 = inglise
keele punktisumma.
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INTERVJUU

Õpetaja Lia Kullerkupp tahtis lapsena
mõisaprouaks saada
Marabella-Eliisa Kotsar, Merili Hiller
Õpetaja Lia Kullerkupp on meie koolis
töötanud üle 30 aasta, olles ikka pühendunud, aktiivne ja
alati sõbralik. Tegime
meie
armsa
muusikaõpetajaga
intervjuu, et tema
kohta rohkem teada
saada.
Kus koolis te käisite?
Algselt õppisin ma Märjamaa Keskkoolis, kus
ma käisin 9 klassi. Siis
läksin ma edasi õppima
Pärnusse laste muusikakooli, kuna Märjamaal
sellist kooli ei olnud. Kui
Pärnusse õppima asusin,
sõitsin terve aasta kahel
korral nädalas bussiga
Märjamaalt
Pärnusse,
õhtuks tulin tagasi. Lõpuks
astusin
Pärnu

Lydia Koidula nimelisse
II Keskkooli. Kõrghariduse sain Tallinna Riiklikus Konservatooriumis
(praegune Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia).
Kas muusikaõpetajaks
saamine oli teie jaoks
kindel plaan või unistus?
Ma ei kujutanud ennast
mingis muus valdkonnas
ette. Meie pere on alati
olnud muusikalembene.
Isal oli omal ajal väikesekoosseisuline orkester
Märjamaal, mille nimeks
oli Caro. Kui lapsepõlves
vanemad omal ajal mingisugustest
muusikaõhtutest ja kontsertreisidest osa võtsid, siis
võeti ka mind tihti kaasa. Sain minna kaasa
kohtadesse, kuhu minu
vanuses last tavaliselt
kunagi kaasa ei võetud.
Selle üle olen ma oma
vanematele tänulik, et
nad mulle sellise võimaluse andsid. Mu vend oli
ka väga musikaalne.
Unistuste poolest tahtsin
alati saada hoopis mõisaprouaks.

küüditamise tõttu ilma
jäid, õpetas mu vanaema
mulle alati, kuidas mingisuguses olukorras toimida ja käituda jne,
mind kasvatati varakult
sellises stiilis. Seetõttu
on praegu raske taluda
ebaviisakust ja rumalust. Oma ämma teieMiks te just mõisa- tasin ma aastaid, enne
prouaks saada taht- kui murdusin.
site?
Selle mõtte sain ma oma Teile pakuti tööd ka
isapoolselt
vanaemalt. lastemuusikakoolis.
Tema, koos minu vana- Kas kahetsete, et seda
isaga, olid oma ela- tööd vastu ei võtnud?
misega heal järjel. Enne Ma ei kutsuks seda
kui nad sellest kõigest kahetsemiseks, kuid

INTERVJUU

Kindlasti oleks minu
kogemused praeguseks
hetkeks teistsugusemad.
Mind suunati sinna ning
ma oleksin õpetanud
solfedžot, muusika-teooriat jms.
Milline oli teie lõputunnistus?
Millised
olid teie lemmikõppeained koolis?
Loomulikult kõik, mis
seostus muusikaga, oli
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Millal tulite te meie rohkem ei teeks kindlasti ka paha. Mida mina
kooli õpetajaks?
Üks aasta peale kooli arvan, et oleks tõsiselt
avamist
ehk
1983. rohkem vaja, on kehaline
kasvatus. Spordialased
aastal.
saavutused avavad sulle
Kuidas erinesid teie rohkem uksi, kui õpilaettekujutused õpetaja- sed tihti arvatagi oskatööst ja tegelik elu?
vad. Ise olen eluaeg
Õpetajana on väga olu- vähem või rohkem liikuline kõigega kursis olla misega tegelenud. Praeja mulle on oma töökesk- gugi käin rahvatantsus,
konna poolt antud sel- seltskonnatantsu trennis
leks ka ideaalne võima- ja vesiaeroobikas. Salus, olles noorte poolt muti silmaringi laiendaalati ümbritsetud. See mine on midagi, millele
oli minu enda jaoks algu- peaksime me rohkem
ses üllatav ja ette- rõhuma. Mina arvan, et
aimamatu. Samuti kipu- noored on natuke lahjetakse arvama, et kõik, maks muutunud kohusmida õpetaja teeb, on tuste koha pealt. Paljulaua taga istumine, kuid del asjadel lastakse lihtoleks see vaid nii. Tegeli- salt nii-öelda minna ning
kult on see pidev reper- loodetakse, et probleetuaari otsimine, korra- mid justkui ise end
pidajaks olemine, tööde lahendaks. Tuleb õppida
parandamine, mida on olema huvitatud sellest,
tihti hulgi, jne. Õpetaja mis sinu ümber toimus
peab olema suuteline te- mõnel ajahetkel või toiviis. Teised ained päris gema otsuseid ja toimi- mub praegu, iseenda
sellise tasemeni ei küün- ma pinge- ja stressiolu- arendamise
eesmärgil.
dinud. Mulle oli veel kordades.
Miski ei tule iseenesest.
väga meele järele käsiKas humanitaaraineid Rääkige natuke oma
töö, seda armastan ma
peaks meie koolis ja perekonnast.
siiamaani. Siis veel füüüldse rohkem propa- Mul on kolm last ja viis
sika, ajalugu, eesti keel.
geerima?
lapselast. Saame tihti
Millest ma siiamaani
Kindlasti on loovus sel- kokku ja oleme väga
aga halbu unenägusid
line asi, mida sa omale lähedased.
näen, on keemia. See oli
valemiga pähe ei tuubi,
minu jaoks täiesti arukuid ma leian, et kunsti,
saamatu.
muusikat ja kirjandust
on meil piisavalt, kuigi
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UUDISED

Uued õpetajad – TJG-l on vedanud!
Elisabeth Tõnisson, Carmen K. Sikk
RAINA KAUS
– kehalise kasvatuse
õpetaja
Kus te üles kasvasite?
Kasvasin üles sellises väikeses linnas nagu Põltsamaa.
Kuidas te leidsite tee
Järveotsa kooli?
Enne Järveotsa kooli jõudmist olin ma lisaks treeneritööle ametis ka spordiklubi
administraatorina.
Kuna sügisel sai kuus aastat selles ametikohas täis,
siis tundsin, et vajan midagi uut. Nii ma nuputasingi,
et mis võiks olla treeneritöö
kõrvalt veel midagi sellist,
mis oleks erialane ja silma

LIIS-GRETE ARRO
– kehalise kasvatuse
õpetaja

Rääkige pisut endast ja
oma lapsepõlvest.
Krussis juustega plika,
kellele ei meeldinud jala
käia. Kõik kilomeetrid läbisin isa kukil. Krutskeid
täis iga päev. Kodus ei
meeldinud olla, tahtsin
ainult autoga sõita või

särama paneks. Pikalt jäin
mõtlema kehalise kasvatuse ameti peale ning seejärel saatsingi CV mitmetesse erinevatesse koolidesse. Järveotsa kool reageeris kiiresti ja niipea, kui
olin töövestlusel ära käinud, sain aru, et mujale pole mõtet enam minna, sest
kõik tundus nii õige. Ja nii
ma siin täna olengi! Igati
on erinevad ja seetõttu ei
rahul otsusega!
teki ka rutiini.
Olete personaaltreener
spordialadega
lisaks õpetajaks olemise- Milliste
le, kumb amet teile roh- olete tegelenud?
Lapseeas proovisin palju
kem meeldib?
Ei eelista üht teisele. erinevaid spordialasid alaMõlemad täiendavad teine- tes kergejõustikust ja lõpeteist. Ühes kohas töötan tades karatega. Kõige pikelastega, teises kohas täis- malt jäin pidama siiski
juurde,
mida
kasvanutega. Keskkonnad võrkpalli
peretuttavatel külas käia ja
nende juures mängida. Uni
ei tulnud mujal kui auto
tagaistmel. Ehk õhtuti parim viis mind magama saada oli viia Liis autosse, teha paar ringi ümber maja.
Isa viis süles voodisse ja nii
see käis aastaid. Lasteaed
ei olnud lemmik, sest magamine oli ju nõrkadele.
Sain mõned korrad enda
meelest poppi panna ja kelgumäele minna, kuid kahjuks jäin vahele. Ehk lasteaeda vanemad mind enam
väga panna ei saanud.
Need imelised aastad veetsin hoopis vanaema juures
mängides. Esimesse klassi
astusin Jakob Westholmi
Gümnaasiumi. Seda esimest päeva mäletan ma
siiani päris hästi ja sama
võin öelda ka viimase
päeva kohta. 12 aastat seal
koolis olid imelised, au ja
uhkusega olen JWG vilist-

siiani harrastan. Lisaks
sellele käin praegu ka
jõusaalis ja jooksmas.
Mida väärtustate elus
kõige rohkem?
Väärtustan kõige enam
pere, häid sõpru, tervislikku eluviisi ja piisavat
und. Ja loomulikult tööd,
mida armastan.

lane. Kool oli ja on siiani Millest te unistate?
minu jaoks sama tähtsal Olla terve, õnnelik ja tänukohal kui Eesti riik.
lik.
Kus tuli idee hakata
õpetama just meie koolis?
Kui sa oled õigel ajal õiges
kohas ja midagi südamest
väga tahad, siis tihtipeale
see juhtub nii. UNISTAGE
SUURELT – see töötab! Ja
loomulikult ei saa mainimata jätta oma ema, kelle
jälgedes ma liigun. Sihikindlus, töökus, vali hääl ja
julge pealehakkamine on
mul kindlasti temalt päritud.
Milline on teie suurim
saavutus sportlasena?
Ei oska kindlasti tuua ühte
ja kindlat võitu. Arvan, et
kõik need aastad, kui olen
spordimaailmas olnud, on
üks suur võit. Ma loodan ja
usun, et neid saavutusi ja
võite tuleb veel ja veel.

Olete võitnud võitluse
buliimiaga, mis nõu annaksite noortele, kes on
samuti toitumishäirete
küüsis?
Ma ei taha öelda, et
võitlesin buliimiaga. Sain
temaga sõbraks ja leidsime
ühise keele. Olen tänulik
selle eest, et see haigus on
kasvatanud mind selliseks,
nagu ma praegu olen. Paljud karikad, kogemused ja
inimesed on buliimia mu
ellu toonud. Kõik on elus
võimalik! Kõige tähtsam on
armastada iseennast! Luba
ennast kallistada ja imetleda, luba endale pakkuda
parimat, luba enesel tunda,
ja pea meeles – sa oled
väärt vaid kõige paremat!
Julge armastada ja olla
armastatud!

UUDISED
PIRET PINK – 2.c
klassi ja inimeseõpetuse õpetaja

Mis on teie meeldejäävaim
mälestus
oma
kooliajast?
Meeldejäävaid
mälestusi
kooliajast (Piret Pink on
lõpetanud TJG – toimetuse
märkus) on palju. Eks lapse
ja noorena sai ka igasugu
lollusi tehtud, mida nüüd
saab naerdes meenutada
või pead vangutades tõdeda, et olime ikka vahel
rumalad küll. Õnneks on
enamik mälestusi positiivsed – kõiksugu üritused ja

koolipeod, millest alati osa
võtsime, klassiekskursioonid koos ööbimisega, klassiõhtud ja afterparty´d, naljakad või hirmsad situatsioonid õpetajatega, „geniaalsed” spikerdamised jne.
Kas teadsite juba gümnasistina, et soovite saada õpetajaks?
Jah, õpetajaks saamise
soov tekkis tõepoolest juba
gümnaasiumis. Kuna olin
õppinud
kogu
kooliaja
kunsti suunaga klassis ja
hiljem lisandus moesuund,
siis oli üks kindel mõte, et
eriala võiks olla loominguline. Pikalt olid mõtteks
arhitektuur ja sisedisain,
mind huvitasid ka loodus ja
maastikuarhitektuur. Õpetajaameti kasuks kõneles
praktilisus,
kindlus
ja
loomingulisus. Ka ema kiitis
õpetajaameti
kohe
heaks. Kandideerisingi kolmel erialal – maastikuarhitektuur, sisedisain ja
käsitöö-kodunduse õpetaja.
Sain igale poole sisse, õpetaja erialale lausa kandidaatidest parima tulemu-
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sega. Nii otsustasingi saa- õppeaastal vajatakse kooli
da õpetajaks!
algklassiõpetajat ning mulle tehti pakkumine. EelKuidas te motiveerite nevalt töötasin lasteaias
noori õppima?
õpetajana ning kuna olin
Üheks parimaks motivat- just lõpetamas ülikooli masiooniks on olla ise ees- gistriõpet ja otsisin erikujuks ja tekitada huvi eri- alasemat tööd koolis, siis
nevate
teemade
vastu. otsustasin pakkumise vasPüüan olla mitmekülgne ja tu võtta. Uued väljakutsed
muuta õppetöö aeg-ajalt on alati põnevad ja panemängulisemaks ja seostada vad mind rohkem pinteooriat nn päris eluga. gutama ja ennast ületama.
Eluliste näidete toomine Olen praegu oma valikute
või lugude jutustamine te- ja otsustega rahul.
kitab õppijates rohkem äratundmist ja muudab seoste Mis on armastus?
loomise lihtsamaks. Iga- Sõnal „armastus“ võib olla
üks meist vajab motivat- mitmeid tähendusi. Minu
siooniks ka tunnustust, mi- jaoks on armastus miski,
da püüan õpilastele anda.
mis tekitab seletamatu,
võimsa ja tugeva tunde
Miks valisite just alg- ning seob sind teise iniklassid?
mesega jäägitult, soovides
Algklassid ei ole minu anda endast kõike, et talle
jaoks olnud päris valik, pi- head teha. Siinkohal pean
gem võimalus. Oma erialalt ma silmas mitte ainult roolen tegelikult õppinud mantilist armastust, vaid
inimeseõpetuse ja käsitöö- armastust üleüldse – arkodunduse õpetajaks. Alg- mastus oma vanemate, suklasside juurde sattusin gulaste, sõprade ja tegejuhuslikult, olles Järveotsa likul ka iseenda vastu.
gümnaasiumis praktikal. Armastus teeb õnnelikuks
Sel ajal oli teada, et tuleval ja annab lootuse.

ANNELI
SIRP
– Mulle meeldivad lapsed, tekkis ka endal idee luua need tingimused täidetud,
saksa keele õpetaja loomad ja head autod. oma koolitusettevõte. Nii saab teist väga edukas
Samuti
hindan
head
huumorit. Mul on pere,
hea mees ja kaks imearmast tütart, samuti üks
ärahellitatud kass. Minu
lemmikhobi on rulluisutamine ja pikamaajooks,
samuti oskan hästi käsitööd. Juba 9. klassis õmblesin endale nahktagi ja
12. klassis tikkisin rahvariided.

Rääkige natukene endast ja enda hobidest
Olen rahumeelne, tasakaalukas ja optimistlik.
Kuid olen ka nõudlik ja
otsekohene ning mulle ei
meeldi rumalad inimesed.

tulingi ülikoolist ära ja
lõime sõbrannaga täiskasvanute huvikooli Põlistarkuste
ja
Rahvaravi
Kool. Tänu keeleoskusele
leiame oma koolitajaid nii
Saksamaalt, Soomest, Norrast, Venemaalt jm, Eestist muidugi ka. Olen kogu
oma karjääri töötanud
hariduses ja kokku puutunud
erinevate
valdkondadega, kuid kõige
Kus töötasite enne Jär- põnevam on minu jaoks
veotsa tulemist?
siiski õpetamine.
Töötasin pikki aastaid
Tallinna Tehnikaülikoolis. Mis soovitusi annaksite
Tegelesin seal kõrghari- noortele, keda huvitab
duse turundamise ja koo- turundus?
litusprogrammide
välja- Edukaks turunduseks on
töötamisega. Kuna need vaja kahte asja, tugevat
olid enamasti seotud ma- empaatiavõimet ja kuhjaga
janduse ja ettevõtlusega, loovaid ideid. Kui teil on

turundaja. Turundaja peab
oskama end teise inimese
„kehasse panna”, et ette
kujutada, mida too vajab.
Turunduse eesmärk on
klientide vajaduste täitmine firmale kasumlikult.
Mis teile TJG juures
kõige enam meeldib?
Mulle
meeldivad
need
noored motiveeritud inimesed, keda ma õpetan.
Millised 3 asja võtaksite
kaasa üksikule saarele?
Oma mehe, tikud ja natuke näksimist.
Teeksime
ilusa lõkke ja istuksime
lõkke ääres ja näksiksime
midagi head. Tsiteeriksin
siinkohal Karlssonit: „Tore
peab olema, muidu mina ei
mängi.”
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INTERVJUU

Vilistlane Maie Rosmann-Lill produtseeris filmi „Eia jõulud Tondikakul”
Carmen Meriel Tensbek
Maie Rosmann-Lill
on edukas filmiprodutsent, kes oli
ka äsja kinodesse
jõudnud „Eia jõulud
Tondikakul”
filmi
tegemise
juures.
Maie lõpetas Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi 2008. aastal.

nud, et minust saab kosmeetik. Seejärel plaanisime pinginaaber Liisaga
minna kehakultuuri õppima. Kumbki meist seda
lõpuks ei teinud.

Kuidas jõudsite filminduseni?
Klassivend Gunnar Laal
hakkas kevadel rääkima
Balti filmi- ja meediakoolist ning sütitas minus huvi. Ma ei teadnud
Millised on eredamad filmitootmise protsessist
mälestused Järveotsa suurt midagi. Tundus niikoolist?
võrd uus ja huvitav ala,
Ümber Harku järve jooks. mida õppida.
Söögivahetunnis klassiõdedega üle söökla naeru- Kirjeldage oma õpinkajakatena
naermine. guid Balti meedia- ja
Ujula – tõeline luksus, et filmikoolis.
keset koolipäeva on või- Meil sai kokku tohutult
malik tunnikeseks välja ühtehoidev ja tegus kursus. Peaaegu kõik kursulülituda ja ujuda.
sekaasalsed on aktiivsed
Millised õpetajad on filmitegijad. Esimesel õpmeeles?
peaastal oli meil rohkem
Senimaani lipsab sõna- ühiseid õppeaineid, järgvarasse mõne õpetaja väl- nevatel aastatel spetsialijend, näiteks „mõni on seerusime oma erialadele:
siin trammis sündinud” režissöör, operaator, mon(eesti keele ja kirjanduse teerija, helirežissöör, proõpetaja ning meie klassi- dutsent.
juhataja Ruti Nõmm);
„kui kuidagi ei saa, siis Mida tähendab sõna
kuidagi ikka saab” (kee- produtsent? Mida promiaõpetaja Maila Möl- dutsent teeb?
der). Kõiki õpetajaid mee- Produtsent loob võimanutan hea sõnaga. Kõigil lused filmi valmimiseks.
olid oma tugevused, mis Kui režissöör on filmi n-ö
aitasid meil õppida. Kooli kala pea loomingulises
ajal tihti ei mõista, miks mõttes, siis produtsent
mõni õpetaja käitub nii vastutab filmi majandusvõi naa, ent nüüd on aru- liku ja organisatoorse
saamine sellest kohale poole eest, hoolitsedes vajaliku rahastuse ja tingijõudnud.
muste olemasolu eest. LiKelleks te kooliajal saks annab produtsent
saada tahtsite?
režissöörile loomingulist
Kooliajal oli mõtteid mit- nõu näiteks stsenaariumi
meid. Pikalt olin veendu-

osas ning näitlejate ja Millise filmi tegemine
võttepaikade valikul.
on olnud kõige meeldejäävam?
Mis teeb produtsendi Olen produtseerinud ca 20
töö keeruliseks?
lühifilmi ja 3 täispikka
Produtsendi töö on väga mängufilmi. Igal võttel on
väljakutsete rohke. Tihti oma võlu. Kõige eredaon mitmeid faktoreid, mis malt ja soojemalt on meeei sõltu sinust. Töö tule- les „Päevad, mis ajasid
must näed alles pikema segadusse” võtted, mida
perioodi vältel. Pead usal- filmisime 2015 suvel Lõudama ja õnne peab olema. na-Eestis. Nendel võtetel
Milline näeb välja pro- tekkis tõeline perekonna
tunne ja kõik nautisid
dutsendi tööpäev?
Tihti alustad hommikul tööd. Ka „Eia jõulud Tonpäeva, teades, et õhtuks dikakul” filmisime Lõuon väga palju tehtud, ent na-Eestis ning jällegi läsa ei tea veel täpselt, mi- hendasid võtted meesda. Rutiin selles töös puu- konda ja tekkis hea ühtne
dub. Alati leidub uusi la- energia.
hendamist vajavaid olukordi. Tavapärane tööpäev hõlmab palju e-maili
ja telefoni teel suhtlemist, koosolekuid ja kohtumisi; taotluste ja aruannete täitmist. Võtteperioodil on võttepäevad
ca 10–12 h pikad. Ühe
täispika mängufilmi võteteks kulub tavapäraselt 30–40 võttepäeva.

Milliseid
filme
ise
vaatate?
Püüan vaadata kõiki kodumaiseid filme. Eelistan
inimlikke lugusid või siis
psühholoogilisi põnevikke.
Viimatine ere filmielamus
pärineb PÖFFilt, kus linastus Kreeka režissööri
Yorgos Lanthimos humoorikas kostüümidraama.

6-aastane Kristi

UUDISED
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Nordplus programmiga Taanis
Carmen K. Sikk
Kümme meie kooli
gümnasisti ja kaks
õpetajat käisid novembrikuus Nordplus
programmi
raames Taanis.
Põhjamaade Ministrite
Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on edendada ja
tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel
nii kooli-, kõrg-, kui
täiskasvanuhariduses.
Projekti peaeesmärk on
aidata õpilastel paremini mõista immigratsiooni ja integratsiooniga seotud küsimusi ning
probleeme nendes riikides.
Projektinädalate
raames osalevad õpilased integratsiooniga seotud tegevustes kohalikes
kogukondades. Töö toimub
rahvusvahelistes
rühmades ja nende eesmärk on töötada välja
plaane, kuidas paremini
integreerida
erineva
rahvusliku taustaga eakaaslasi ühtseks kogukonnaks.

Prorammis osalevad neli kooli neljast
erinevast riigist: Gladsaxe Gymnasium (Taani), Solna Gymnasium
(Rootsi), Pirkkala Upper
secondary school (Soome) ning Tallinna Järveotsa Gümnaasium (Eesti). Esimene õppereis
leidis aset 18.–24. novembril Taanis, millest
võtsid osa ka kümme
meie kooli gümnasisti.
Ööbimine toimus
Taanis kohalike õpilaste
peredes ja see andis väga hea ülevaate, millised on tegelikult Taani
inimeste igapäeva harjumused ja tegemised.
Terve nädala töötasid õpilased rühmades
ning igal rühmal oli
eesmärk koostada presentatsioon integratsiooni kohta. Kokku oli
kaheksa rühma ja iga
rühm sai ka alateema,
millest nädala lõpus
ettekanded tehti.
Nädala
jooksul
toimusid erinevad loengud ja koolitused, mis
olid seotud integratsiooni ja immigratsiooniga. Need andsid aimu,
mis tegelikult toimub, ja
sealt sai palju ideid,

mida oma ettekannetes
kasutada. Näiteks käisid ühel päeval oma
kogemusest
rääkimas
kaks meest, kes olid
pärit Süüriast. Rühmades töötades oli hea võimalus vahetada informatsiooni teiste õpilastega oma riigi integratsiooni olukorra kohta ja
teada saada, kuidas teistes riikides olukord on.
Näiteks Eestis on protsentuaalses mõttes kõige rohkem immigrante
ning nii Eestis kui ka
Soomes on kõige rohkem
immigrantidest
vene
rahvusest inimesi. Rootsis on kõige rohkem immigrante Süüriast, Taanis aga Poolast.
Lisaks grupitöödele ja koolitustele oli
õpilastel võimalus teha
ka palju muud. Õpilased
veetsid koos aega: käidi
bowling´us, jäätisekohvikutes, vaatamisväärsusi vaatamas. Samuti
oli suurepärane võimalus avastada Kopenhaagenit ning kohalikud
õpilased olid linnatuuri
tehes giidiks.
Huvitav oli võrrelda Taani õpilaste igapäevaelu ja meie oma.

Kindlasti üks suurimaid
erinevusi on see, et nad
sõidavad väga palju jalgratastega ning kooli ees
on alati suur hulk jalgrattaid. Mõnedki meie
õpilased said proovida
iga hommik jalgrattaga
kooli tulemist. Taanis
peetakse
jalgrattaga
liiklejaid kõige tähtsamateks, mis tähendab,
et ka autod peavad neile
alati teed andma. Teine
oluline erinevus on see,
et neil ei ole koolis sooja
toitu ega tasuta lõunat.
Iga õpilane teeb omale
hommikul võileiva kaasa ja sööb seda lõunapausi ajal. Nii mõnelegi
meie kooli õpilasele oli
harjumatu iga lõuna
võileibu süüa.
Tegemist oli väga
meeldejääva nädalaga ja
kahju oli lahkuda, sest
inimesed olid nädalaga
kalliks saanud. Juba kevadel on Eestis toimumas samasugune õpilasvahetuse nädal, kuhu
tulevad õpilased samadest riikidest. Seekord
pakuvad kodumajutust
meie kooli õpilased. Seda tasub põnevusega ootama jääda.
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Kuidas tulla toime esinemishirmuga?
Greta Ruga
Enamik meist tunneb
vähemal või suuremal
määral esinemishirmu.
See on suhtlusel põhinev
ärevustunne, mille käigus inimesed tunnevad
negatiivseid tundeid või
teatud
käitumuslikke
reaktsioone tegeliku või
eeldatava esinemise suhtes.
Kuigi
esinemishirmu kontrollimine ja
sellega toimetulek on
raske, pole see võimatu.

Itaalias 2016

Kannatlikkuse, jõupingutuste ja püsivusega on
võimalik kontrollida ja
toime tulla ka väga
tugeva esinemishirmuga.
Üks väga tähtis osa
esinemishirmuga toimetulekul on ärevuse aktsepteerimine.
Aktsepteerida tuleks fakti, et
ärevus ei ole halb ja et
peaaegu iga esineja tunneb enne esinemist teatud hulgal ärevust. Samuti on vaja aktsep-

teerida seda, et esinemishirmul pole mitte
mingit pistmist annete ja
oskustega.
Seega
on
täiesti normaalne tunda
teatud ärevust enne lavale astumist.
Artikli
all
on
välja toodud mõningad
soovitused, kuidas lõdvestuda. Samal ajal, kui
proovida
kõiki
neid

nippe ja tehnikaid, tuleks siiski püüda jääda
iseendaks. Isegi kui püüda enesekindlust teeselda, tuleks seda teha
loomulikult. Normaalne
on teha vigu ja kui
lähebki midagi viltu, siis
pole muud teha kui
naeratada ja jätkata esinemisega.

NIPID LÕDVESTUMISEKS:
 Oma lemmiklaulu
lõdvestamiseks.

laulmine

hääle

stabiliseerimiseks

ja

näolihaste

 Nätsu närimine, et vähendada pinget lõualuudes.
 Käte, jalgade, õlgade ja selja venitamine, et vähendada stressi ja pinget.
 Mediteerimine vähemalt 15 minutit enne esinemist (näiteks oma hingamise
jälgimine, istudes suletud silmadega).
 Tugevalt seina tõukamine. Selle eesmärk on tekitada lihastesse
maksimaalne pinge ja hoida seda teatud aja, näiteks 20−30 sekundit. Pärast
sellist intensiivset pingutust on keha kergem lõdvestada.
 Massaaž, näiteks shiatsu-teraapia. See on traditsiooniline Hiina
massaažiteraapia, kus kasutatakse sõrmi, peopesi, pöidlaid, küünarnukke
ja küünarvarsi, et vabastada kehas pingeid. Tegelikult aitab see kehal
loomulikul viisil taastada elujõudu ja vähendada stressi. Lisaks aitab see
seedesüsteemi probleemide korral, pingete puhul õlgades, seljas, kaelas ja
lülisambas. See vähendab ärevust, stressi, peavalusid ja samuti aitab
külmade käte ning jalgade puhul.
 Järjepidev harjutamine. Praktikale ei ole võimalik leida asendust. Mida
rohkem praktiseerida, seda suuremaks kasvab enesekindlus.

6-aastane Kristi

OSAVUSKATSED
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Viiendate klasside
vaheline puslevõistlus
Katalina Maaniit, Laura Jaanson
8. novembril toimus meie koolis 5. klasside vaheline võistlus,
kes saab pusle kiiremini kokku. Võistluses osalesid 5.a klassist Katariina Mägi, Susanna Liisa
Kuusõis ja Helena Krislin Luik. 5.b klassist osalesid Aglae Baidak, Marianne Rosenfeld ja
Keneli Reimann. 5.c klassist osalesid Lauri Pallas, Elis Vendel ja Berit Ditmann. Vahetunni
ajal pidid nad kokku panema 100-tükilist puslet filmist „Hea dinosaurus”.
Kõik olid tublid, aga kõige kiiremad olid 5.b klassi õpilased. Otsustavaks said kiire
reaktsioon, rahu säilitamine raskes olukorras ja üksteise mõistmist. Palju õnne võitjatele ja
aitäh teistele osalejatele!

Klass

Aeg

Koht

10:49

II koht

9:28

I koht

5.a

I

5.b
17:01

5.c

III koht
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TUNNUSTUS

Jaapani välisministeeriumi tänukiri

Meie koolis on juba 25 aastat õpetatud jaapani keelt
ning tutvustatud jaapani
kultuuri ja ajalugu. Tänukirja üleandmiseks korraldati pidulik üritus, millel
osalesid kõik jaapani keele
suuna õpilased ja nende
õpetaja ning meie kooli
külastas ka Jaapani suursaadik Eestis pr Yoko
Yanagisawa, kes tänukirja
üle andis. Pidulikul üritusel pidas jaapanikeelse
kõne Kauri Kaldaru ja
samuti esitas kõne meie

kooli direktor ning Jaapani suursaadik (loe kõnet
lehekülje alt). Ürituse tipphetkeks oli Jaapani suursaadiku Yoko Yanagisawa
poolt tänukirja üleandmine TJG direktorile.
Õpilaste jaoks oli
üritus väga huvitav ja sellise tänukirja saamine tekitas ka õpilastes uhke ja
hea tunde. Kõik jaapani
keele suuna õpilased teavad, et meie kooli jaapani
keele õpetaja annab endast
parima jaapani keele õpetamisel ning kultuuri tutvustamisel. Palju panustab ka ajalooõpetaja, kes
teeb õpilastele selgeks Aasia ajaloo, et noored mõistaksid nende praegust kultuuri paremini. Lisaks on
õpilased väga tänulikud
koolile, et võimaldatakse
kohtuda Osaka õpilastega,
et keelt praktiseerida.

Principal
Paasmae,
Mayor
Jürgenson, Haabersti District
Administration, Students, Ladies
and Gentlemen, I am very honoured to present the Japanese
Foreign Minister’s commendation
to the Järveotsa Gymnasium for
its consistent efforts in promoting
Japanese language and therefore
deepening
young
Estonians’
understanding of Japan and its
culture.
A quarter of century has
passed since Järveotsa Gymnasium introduced its Japanese
language course in September
1993. Over these past 25 years,
hundreds of students have learned
Japanese at this school. And many
of them have further continued to
learn it at university and some
even have moved to Japan to
study.
To our delight young
people’s interest was not, and is
not, limited to language learning
alone. They are also learning
about Japanese culture and
society, and in recent years they
have been organizing Japanese
cultural events attracting many
Tallinn visitors.
At the
same
time
exchanges with Japanese schools
have also been developing. Here
we see how a small seed laid 25

years ago has developed into a
strong tree bearing many fruits.
Some of these fruits were so nicely
shown to us today through
wonderful student performances.
Järveotsa Gymnasium is
now one of the core organizations
in Estonia for promoting mutual
understanding and friendship
between Japan and Estonia. It
continues to produce young people
who bridge our two nations which
we very much appreciate. Without
assiduous support and ceaseless
efforts of many people, such a
remarkable achievement would
not be possible.
It was Principal Eglon
who initially introduced the
Japanese language course into
Järveotsa Gymnasium which she
continuously supported until her
retirement
in
2001.
Her
successors, Principal Uulma and
current
Principal
Paasmäe,
carried on and further strongly
promoted
this
remarkable
undertaking.
I must also make
mention of the Japanese language
teachers. I am very pleased that
Mr. Vallaste, the very first
Japanese language teacher at
your Gymnasium, is with us
today. After Mr. Vallaste, four
Japanese teachers followed. Parti-

Katriin Schasmin
2. oktoobril sai meie
kool tänukirja Jaapani välisministeeriumilt eduka jaapani kultuuri edendamise eest.

Kõige armsam osa
oli minu meelest 10. klassi
õpilaste esitatud luuletus.
Kümnendikud olid õhinat
täis ja elevil. Olen kindel,
et meie jaapani keele suuna tulevik on heades kätes.
12. klassi õpilasena on mu
süda rahul, et saan usaldada jaapani keele suuna
traditsioonid edaspidi 11.

ja 10. klassi tublide õpilaste kätesse.
Minu meelest oli
üritus võrreldav 1. septembriga. Loodan, et üks
päev saavad kõik osalejad
samuti tagasi vaadata sellele ajale ja tunda rõõmu,
et on olnud selle kooliga
seotud ja Jaapani-Eesti
suhete arendamisele kaasa
aidanud.

cularly, I would like to acknowledge the wonderful contribution
from Mr. Sonobe, who started
teaching here in 1998. He has
given 20 years of service, and is a
very devoted and popular teacher.
I would like to take this
opportunity
to
express
my
heartfelt thanks to Principal Paasmäe, Mr. Vallaste, Mr. Sonobe and
their predecessors, and everyone
who has been supporting the
Japanese course at your Gymnasium over so many years.
And last but not at least,
my thanks and sincere appreciation go to students, past and
present, who have shown great
interest in my country, and have
also learnt the Japanese language
despite the challenge of so many
kanji and different grammar, and
so on.
As you are proud of
Estonian culture, I am also very
proud of Japanese culture and I
can assure you that Japan,
Japanese culture and Japanese
people can offer you a lot of exiting
experiences – and language is the
key to this. So please continue
learning Japanese!
An in addition to Japanese language, in our rapidly
globalizing world, it is crucially
important to maintain respect

towards, and deepen our understanding of, different cultures and
to preserve diversity, which makes
our world richer and more colorful.
As Ambassador of Japan, I am so thankful to Järveotsa
Gymnasium for providing their
students with such a wonderful
opportunity to learn Japanese and
Japanese culture to deepen their
understanding and enrich their
lives.
Foreign Minister Kono
acknowledges the Gymnasium’s
great achievements and contributions to promoting friendly
relations between our two nations
and asked me to present his
certificate of commendation.
Certificate of Commendation
“Minister for Foreign Affairs of
Japan extends his deepest regards
to Tallinn Järveotsa Gymnasium
in recognition of its distinguished
service in promoting Japanese
language education in Estonia,
contributing to promoting friendly
relations between Japan and other
nations.
Awarded on 24th July 2018
Taro Kono, Minister for Foreign
Affairs of Japan”
Congratulations Järveotsa Gymnasium! Thank you

OMALOOMING

Loodusluuletused

NB! Kui soovid, et ka sinu
looming (luuletus, lühijutt, foto,
joonistus vm) ilmuks koolilehes,
võta ühendust mõne toimetuse
liikmega või kirjuta
koolileht.meil@gmail.com.

Vihmasadu Eestis

Õhtu viimased minutid

Olga-Marleen Kivilaan, 9.a

Isabella Pragi, 9.b

Kuulen, kuidas tilgub piisk,
vihmasadu väljas.
Ei sest hooli – no mis siis,
maapind vetenäljas.

Puhuvad jahedad tuuled,
õhus on vaid männipuude sahin.
Lindude viimane laul, mida kuuled,
ning kauge mere vaikne kahin.

Linnatolmu kinni tambib,
rohu roheliseks lööb.
Metsas tärkab lill ja samblik,
algab metshaldjatel töö.

Loojuv päike maalib kogu taeva
ning sügis maalib puude lehti.
Öösel pimedasse ei jää metsarahvas,
kuna kuu tipib taevasse tähti.

Avan akna, kuulen laulu,
linnulaulu nimelt.
Kontsert levib õhu kaudu,
tasuta on pilet.

On õhtu viimased minutid vastu ööd
ning suve viimased soojemad päevad.
Nüüd algavad talvekülmad, pikad ööd,
kuni meie silmad jälle kevadet näevad.

Kaunis Eesti loodus

***

Renalt Kurt, 9.a

Lilithy-Ly Erk, 9.b

Kaunis Eesti loodus,
sinu massiivsetes metsades olen nagu kodus.
Hiiglaslikud männid valitsevad
nendel muistsetel aladel
ja lõppevad Eesti pikkadel kuldsetel kallastel.

See päikese sillerdus
ja vee virvendus,
mida piilumas
näen okste vahelt.

Minu arm,
minu kaunis Eesti loodus.
Kui palju aega on juba möödas –
sõjad, revolutsioonid, katastroofid.
Aga sinu harmoonia rahustab mind ikka.
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Need väikesed õunakesed
ja vaiksed potsatused,
kui vili on maitsev
ja küps.
Tunne neid värve
ja tunne neid maitseid.
Need kõik nii kaunid,
nii maised.
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LAPSESUU

Lapsesuu ei valeta
Eeva Ladon, Jaanika Roos
Seekord vestlesime 6-aastaste eelkooli õpilastega ja palusime neil mõtiskleda
järgmistel teemadel.
Kes mõtles välja kooli?
Eduard – Direktor.
Kristjan – Direktor, sest tema valvab kooli ja on kõige tähtsam koolis.
Stella – Direktor, sest ta on kõige tähtsam koolis.
Heleri – Ema, et ta saaks olla kauem tööl ja et mul oleks lõbus.
Kaspar – Õpetaja, sest ta tahaks, et teised oleksid ka õpetajad.
Stefany – Direktor, sest ta tahaks, et keegi oleks õpetaja.
Miks taevas sinine on?
Eduard – Sest vihma sajab.
Kristjan – Sest kosmos on tume, aga taevas pole.
Stella – Sest siis on väga ilus.
Heleri – Sest siis on näha linde.
Kaspar – Et päike saaks paista.
Stefany – Et vihma sajaks.
Miks sügisel lehed kollaseks muutuvad?
Eduard – Sest läheb külmaks.
Kristjan – Sest sügisel on külm.
Stella – Sest sügisel on külm ja kollane värv soojendab inimesi.
Heleri – Päike teeb lehed kollaseks.
Kaspar – Et õues oleks soe.
Stefany – Sest erinevad ilmad tulevad.

KÜSITLUS, KOOMIKS

Kuidas oled rahul oma esimese
veerandi tulemustega?
Amina Okbani, Eeva Ladon
Uurisime meie kooli õpilaste käest, kuidas on nad
oma esimese veerandi tulemustega rahul. Küsitluses
osales kokku 191 õpilast 1.‒12. klassini. Kõige
rohkem vastati (42%), et nad on oma tulemustega
rahul. „Natuke rahul” vastas 21% õpilastest. Oma
tulemustega olid väga rahul aga 19% õpilastest.
Õpilasi, kes ei olnud oma tulemustega üldse rahul, oli
18%. Võime küsitlusest järeldada, et Tallinna
Järveotsa Gümnaasiumi õpilased on oma esimese
veerandi tulemustega rahul! Jõudu ja edu
edaspidiseks!

Koomiks
Jaana Sokk

18%

19%
Ei ole üldse rahul
Natuke rahul
Rahul
Väga rahul

21%
42%
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Toredad kohtumised raamatukogus
Helena Pontus, Ann Aruvee
Kooliraamatukogus
on sel sügisel ja talvel palju toredaid
üritusi
toimunud.
Meie kooli õpilastega on kohtumas käinud mitu andekat
kirjanikku ja kunstnikku.
31. oktoobril käis külas
koomiksikunstnik
Joonas Sildre. Peale
kahe
lasteraamatu
(„Kuukassi
koerused
kosmoses” ja „Maailma
naba”) on ta koomiksikeelde pannud ka helilooja Arvo Pärdi eluloo
(„Kahe heli vahel”). Joonas rääkis, et alustas
koomiksite tegemist juba
õige varakult, nii 7-aastaselt. Alguses oli see nagu kirjavahetus sõbraga,
aga nemad vahetasid
kirjade asemel koomikseid. Saime teada, kuidas koomiksikeeles lugu
jutustada, kuidas panna
tegelane emotsioone väljendama,
keskkonda
ruumiliseks muuta jne.
Eriti põnev oli meeskonnatöö, kus ülejäänud
pidid ära arvama, mis
emotsiooni just nende

tegelane väljendab. See
tekitas palju elevust. Nii
lapsed kui kunstnik jäid
üritusega väga rahule,
Joonas Sildre kirjutas:
„Töötuba oli meeleolukas
ja loodan, et lapsed said
sellest sama palju kui
ma ise!”
1
2. novembril, aktiivõppepäeval
kohtus
2.b ja 2.c klass illustraator Anne Pikkoviga. Vaatasime koos
Andrus Kivirähki raamatuid „Oskari asjad” ja
„Konna musi”, mis mõlemad on Anne Pikkovi
illustreeritud. Kunstnikul olid kaasas ka enda
originaalillustratsioonid
ja raamatud, millele ta
pildid teinud. Lapsed
said esitada küsimusi.
Küsimuse peale, kuidas
ta oskab joonistada just
antud teosele pilte, jutustaski kunstnik, kuidas ta Marina Moskvina
raamatule „Mis juhtus
krokodilliga?” pilte välja
mõtles. Kunstniku sõnul
sünnivad illustratsioonid
tavalise sodimise käigus
erinevaid ilmeid, värve
ja tehnikaid proovides.
Kohtumise
järgmiseks
etapiks andis kunstnik

Aidi Vallik (keskel) koos seitsmendikega

lastele ülesande valmistada eriilmelisi kasse,
põnevaks abivahendiks
olid plastmassist liikuvad silmad, mida kunstnik lastele jagas. Kassid
said väga elavad ja
meeleolukad. Ja nagu
tihti läheb: alguses ei
saanud vedama ja lõpuks tuli inspiratsioon
peale ja õpilased ei saanud pidama … Õnneks
saab kodus kassipiltidega jätkata.
30.
novembril
käis raamatukogus külas
kirjanik
Ilmar
Trull. Kohal olid kõik
kolmandad klassid. 3.c
klass valmistas õpetaja
Riina Nõlvaku juhendamisel külalisele kingituse – meeleoluka luulevalimiku. Kohtumise lõpus oli palju julgeid lapsi
kirjaniku ümber, kes
enda luuletusi esitasid,
üks luuletus valmis suisa kohapeal:
Tubli luuletaja
Ilmar, tubli luuletaja,
ise saab neid kirjutada.
Teeb ta suuri luuletusi,
loeb neid iga päev.
Teeb endale pai!
6. detsembril kohtusid seitsmendad klas-

sid kirjanik Aidi Vallikuga, kes tutvustas enda uut raamatut, milleks
on luuleraamat loomadest „Kust said?”. Valliku tuntuim teos on triloogia
„Kuidas
elad,
Ann?”, „Mis teha, Ann?”
ja „Mis sinuga juhtus,
Ann?” 7.b klass valmistas ette küsimused, millele kirjanik ilmekalt
vastas. Esimene teos
„Kuidas elad, Ann?” ilmus 2001. aastal. Tõdesime, et kuigi siis ei olnud veel isegi nutitelefone, olid noori puudutavad probleemid samad
mis praegu. Õpilastele
meeldis üritus väga:
„Väga põnev oli kuulata,
sain targemaks. Huvitav
oli kuulata tema elust ja
raamatutest.”

ÜRITUSED
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Õpetajate päev
4.a klass

Carmen K. Sikk
5. oktoobril tähistati
terves Eestis õpetajate päeva, mille
eesmärgiks on õpetajaid tänada ja tunnustada nende tehtud töö eest. Ka
meie koolis peeti seda päeva väga vahval moel.
Nii nagu traditsiooniks
saanud, asendasid abituriendid algklasside õpetajaid ja andsid algklassi
õpilastele tunde. Vahetundides oli abiturientidel võimalus puhata
õpetajate mõnusas ja rahulikus puhketoas ning
kohvi nautida. Mõnedes
tundides õpetati õppekava järgi, aga teistes
tundides said abituriendid ise huvitavaid õppe-

meetodeid välja mõelda.
Nii mõnegi abituriendi
suust võis pärast kuulda
lauset, et ta on võib-olla
oma kutsumuse nüüd
leidnud.
Õpetajate päeval
asendati ka meie kooli
direktorit ja õppealajuhatajaid. Direktoriks oli
12. klassi õpilane Reigo
ja õppealajuhatajad olid
sellel päeval Elisabeth ja
Carmen Katariina. 3.–4.
tunni ajal käisid nad
kooli peal ringi, külastasid tunde ning uurisid,
kas õpilastel on ikka
tunniplaan päevikus kirjas, kas vahetusjalanõud
on jalas, kas õpilased
teevad korralikult tunnis
kaasa jne. See tegi kõigile õpilastele ja õpetajatele palju rõõmu. 4.
tunni ajal sai kooli peal
ringi liikumas näha ka
arste, kes õpilastele tervisekontrolli tegid.

Direktorid oma kabinetis

Õpetajatele tänu
avaldamiseks korraldasid 12. klassi õpilased
tänuürituse ,,Õpetajate
gala’’. Gala oli väga pidulik ja oma nime vääriline: punane vaip, punased linad, meeleolu loov
valgustus jne, samuti
abiturientide poolt valmistatud snäki- ja kohvilaud. Gala koosnes õpilaste esinemistest ja
lavastustest, rahvatantsijate tantsudest ning
esinemas
käisid
ka

kitarristid Paula ja Taavi, kes esitasid väga südamlikke ja emotsionaalseid lugusid kitarridel.
Kogu päev leidis
kõigi poolt väga positiivset tagasisidet. Eriti
nautisid oma teistsugust
rolli 12. klassi õpilased;
loodame, et nende seas
on ka tulevasi meie kooli
õpetajaid. See oli päev,
mida mäletada.

Halloween´i-nädal – lõbus ja hirmus
sates kostüümides
lapsi ja elevust oli
palju. 31. oktoobril
Halloween´i-nädalal
toimus halloween´i
oli kool täis hirmfilmiõhtu.
Amina Okbani

Temaatiline ja tore filmiõhtu toimus auditooriumis, mis oli kaunistatud väga huvitavalt:
igal pool olid ämblikuvõrgud ja kummitused
koos luukeredega. Paljudel kohalolijatel olid temaatilised
kostüümid.
Mõned õpilased olid ennast riidesse pannud
nagu piraadid, teised
aga nagu armsad haldjad. Kõik õpilased ootasid suure huviga filmi.
Film, mida me vaatasime, oli „Hotell Transilvaania 1”. Film rääkis

koletiste hotellist ning
huvitavatest juhtumistest, mis seal toimusid.
Õpilased said nautida
filmi kott-toolides ja
mattide peal. Lisaks lahedale filmile sai osta
suurepäraseid
snäkke.
Toimus ka kostüümide
võistlus, kus võitja sai
endale mitut maitsvat
snäkki. Kui film ära
lõppes, lahkusid õpilased, nägu naerul. Paljud
läksid päras filmi ka ise
halloween´i jooksma. Selliseid üritusi tuleb veel
ja veel!
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Rebaste ristimine
ehk kas sinepiga
on mõnus hambaid
pesta?
Kirke Rebane
16.−19.
oktoobrini
toimus traditsiooniline rebaste ristimine, mida viis läbi
12. klass. Kõik kolm
päeva olid väga sisustatud ning meeldejäävad, kõigil oli
tuju hea, mis sest et
kellegi hommikune
hambapesu
algas
kooli ees oma jumala antud hambaharja ja sinepiga.
Ühe päeva sisse mahtusid
mitmesugused
võistlused ja ettevõtmised. Päeva alustati

kooli aulas võimlemisega ning tantsu õppimisega. Enne võimlemist
riietusid rebased neile
abiturientide poolt toodud riietesse. Rebased
jagunesid
gruppideks:
Gucci Gang, Vabaduse
Valvurid, Moora Kasvandus ja Sooline Ebavõrdsus. Igal grupil olid
oma stiilinõuded, mida
pidi järgima vastavalt
jumala nõuetele. Toimusid ka gruppidevahelised võistlused, nagu
dance battle ning omatehtud rebaste räpid jumalatest. Kolme päeva
peale oli ka antud
challenge’i-leht,
millel
oli mitmesuguseid üle-

sandeid. Väljakutsed pidid olema antud grupi
jumalale ristimise päeval kella 12-ks koos
tõenditega, milleks oli
pilt või video. Ülesanneteks olid näiteks laulu
laulmine õpetajale, vabandust palumine õpetajalt, püramiidi tegemine ning naissoost õpilane pidi meessoost õpetajaga kätt suruma.
Teisel päeval toimus peale kooli ka metsarets, mis oli vabatahtik, ning viimane
päev lõpetati ristimise

tseremooniaga, kus rebased andsid oma allkirja ja vande jääda
truuks oma jumalale.
Hiljem toimus ka pidu,
kus tähistati ristimist.
Suur-suur aitäh
tublidele korraldajatele
12. klassist tänu kellele
oli seekordne ristimine
ääretult positiivne, humoorikas ja ühtehoidvust tekitav.

ÜRITUSED
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Staaride pidu oli võimas: parimad
jäljendajad on 12.a, 10.a, 6.c ja 4.b
Carmen K. Sikk
6. detsembril toimus
traditsiooniline
staaride pidu, mille
eesmärk on jäljendada mõnda artisti
võimalikult täpselt.
Selle aasta üritus osutus
üheks võimsamaks ja
populaarsemaks,
mis
kunagi olnud, ning kõik
kavad ja esitused olid
väga head. See tegi žüriil
parimate väljaselgitamise
raskeks.
Žüriisse
kuulusid näitleja Aman-

da Hermiine Künnapas,
treener Mariann Kilg ja
youtuber Elvis Liivamägi.
Sellel aastal oli
1.−5. klassidel võimalik
samuti suurte üritusel
osaleda. Eelneval päeval,
5. detsembril toimus
1.−5.
klasside
võistlus ,,Ministaar’’, mille
kuus parimat said edasi
suurte
võistlusele.
Nooremas kategoorias saavutas esimese
koha 4.b klass Nicky
Jami looga ,,Live It Up’’,
mis juba esimesest het-

kest võitis publiku südamed.
Vanemate kategoorias osutus parimaks
12.a klass, kes lavastasid Lady Gaga hittlugu
,,Alejandro’’. Teine koht
kuulus 10.a klassile, kes
tegid lugu ,,Petty song’’,
ja kolmas koht läks 6.c
klassile – ,,Hand clap’’.
Ka õpetajad lõid
aktiivselt kaasa – laval
võis näha nii Nublut,
Pussycat Dollsi kui ka
Buranovskije Babuški.

Üritus oli läbi
aastate parim ja korraldajad tänavad kõiki, kes

korraldusel abiks olid,
üritusel osalesid ja kohale
vaatama tulid.
Meie üritust toetasid ActionGames, LaMuu, Škoda jäähall ja
Happyfly batuudikeskus.
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Sportlik sügis Järveotsa koolis
Amina Okbani
Sügisel on toimunud
mitu toredat spordiüritust. Septembri
lõpus oli spordipäev
ja
nutiorienteerumine, oktoobris 100
x 1000 m jooks ning
alguse sai Haabersti
õpetajate
kümnevõistlus. Loe kõigest
lähemalt.
Spordipäev
Septembri lõpus toimus
spordipäev. Algklassidel
toimusid teatevõistlused
ja sportlikud mängud
staadionil
ja
kooli
ümbruses, 5.−12. klass
osales nutiorienteerumisel, mis toimus Tallinna
vanalinnas. Tegemist oli
suurema üritusega, kahe
päeva jooksul tuli võistlema üle 4000 õpilase!
100 korda 1000 m
teatejooks
18.
oktoobril
toimus
koolidevaheline 100 x
1000 m teatejooks ümber
Snelli tiigi. Võistluse
eesmärk oli teha kingitus Eesti Vabariigile ja
tähistada sportlikult riigi
100.
sünnipäeva,
populariseerida
koolinoorte hulgas sporti ja
tervislikke eluviisi ning
arendada koolidevahelisi
sõprussuhteid. Üritusest
võttis osa 11 vaprat kooli
ja Tallinna linna võistkond. Iga kooli esindusse
kuulus 100 osavõtjat,
igast kooliastmest 18
õpilast, 9 lapsevanemat,
10 vilistlast ja 9 õpetajat
või koolitöötajat.

Õpetaja
GreteLiis Arro kirjutas üritusest järgmiselt: „Võistluseelne nädal oli täis
Exceli tabelit, ärevust,
teadmatust, magamata
öid, õpilaste küsimusi ja
rohkelt
võistluseeslet
närvi. Õpetajate seas oli
näha ärevust, võistluseelset pinget ja küsimusi
− Kuidas ma hakkama
saan? Kas ma olen
piisavalt kiire? Ükski
jooksja ei tohtinud joosta
kaks korda. See oli sajaliikmelise
võistkonna
moodustamisel
kõige
keerulisem. Pidin koheselt leidma asendusliikmed, sest vastasel
korral poleks saanud
osaleda.
Väga oluline oli,
et kõik osalejad õigeks
ajaks kohale jõuaksid.
Õpilastega saime kiirelt
hakkama.
Vilistlaste,
lapsevanemate ja õpetajatega oli juba natuke
keerulisem, mis nõudis
tunduvalt rohkem mõttetööd.
Meil,
Tallinna
Järveotsa Gümnaasiumil, läks kõik suurepäraselt. Koostöös õpetajatega saime hästi hakkama ja nii stardis olimegi! 7.30 hommikul
olid esimesed õpilased
koolimaja ees. Kehalise
kasvatuse
õpetajate
meeskond oli valmis! Õp
Heli ja Merike vaatasid
üle nimekirja, lapsed
saadeti bussi. Õp Ravo
hoolitses terve võistluspäev selle eest, et õpilased
õigeks
ajaks

stardipaika ja pärast
kooli tagasi jõuaksid.
7.45 olidki juba
esimesed õpilased Snelli
pargis mulle vastu jooksmas koos õpetaja Rainaga. Õpilaste silmist oli
kadunud uni, pargis
jooksid rõõmsad ja säravad õpilased. Sel hetkel
oli minus esimest korda
kindel tunne, et ME
TEEME SELLE TÄNA
ÄRA!
8.15 anti esimestele start. Iga õpilane
jooksis ühekilomeetrise
ringi, et anda siis teatepulk järgmisele. Igal
võistlejal oli põse peal
number, mis tähistas
stardijärjekorda. Esimene läks rajale number 1
ja viimane 100 põse peal.
Kui esimene startis 8.15,
siis sajas võistleja sai
rajale alles kell 15.51.
TJG
oli
rajal
7:25:34 ehk ligi seitse ja
pool tundi. Võimas!
Haabersti
õpetajate
kümnevõistlus
Järveotsa kool esitas
teistele Haabersti koolidele väljakutse osaleda
õpetajate
kümnevõistlusel. Iga kuu toimub
üks ala (jalgpall, takistusrada,
mälumäng,
võimlemiskava, keegel,
uisutamine, sõudeergomeeter, korvpall, teate-

jooks,

discgolf).
2018/2019. õppeaastal korraldab võistluse Tallinna Järveotsa
Gümnaasium, järgmisel
õppeaastal liigub korraldamise teatepulk võistluse võitjale. Tegevused
toimuvad koostöös Haabersti Linnaosa Valitsusega.
Esimese ja teise
ala (jalgpall ja takistusrada) võitsid TJG õpetajad, kolmanda ala, milleks oli mälumäng, võit
läks Tallinna Mustjõe
Gümnaasiumisse.

HOBI
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6. klassi tüdrukutel hobiks laste-fitness
jõutrenn, akrobaatika ja
venivusharjutused; kui
tulevad võistlused, siis
Meie kooli 6. klassis on ka kavatrenn.

Amina Okbani

õpivad
kaksikõed
Loree
ja
Lisett
Neerut ning Marii
Vanaveski,
kes
tegelevad laste-fitness´iga.
Tegime
nendega intervjuu,
et sellest alast rohkem saada teada.

Millises spordiklubis
saab sellega tegeleda?
Selle toreda alaga saab
tegeleda Kristina Karoljaki spordiklubis ja Tsirkusekoolis.

Mis teile selle ala
juures kõige rohkem
meeldib?
Meile meeldib kõige
Mis hobiga te tege- rohkem käia võistlustel
lete?
võistlemas ja teha trenMe tegeleme fitness´iga, ni. Meile meeldib ka see,
aga kokkuvõttes see on

et treener oskab väga
hästi suhelda oma õpilastega. Trennist saab
palju uusi tutvusi.

Soovitaksime
alguses
mitte üle pingutada ja ei
tohi võrrelda ennast vanemate olijatega. See on
normaalne, kui alguses
Mis on teie arvates ei tule kõik kohe välja.
kõige raskem selle ala Tarbi trenni ajal vett,
juures?
aga mitte liiga palju.
Arvame, et kõige raskemad asjad on jõutrenn, Mille poolest see ala
uute trikkide õppimine eriline on?
ja vahepeal on raske ka Meie trennis on päris
vastupidamine ehk kes palju erinevaid treeninsuudab kõige kauem guid. Kui sa osaled
võistlustel, siis seal on
mingit harjutust teha.
kaks vooru: kava ehk
Mida soovitaksite al- tants (tantsuga sa näigajatele?
tad trikke, mida õppinud oled) ja poseerimisel näitad oma lihaseid eri nurkadelt.
Millised teie trennid
välja näevad?
Jõutrennides teeme tavaliselt raskustega harjutusi, näiteks hantli ja
ketasega. Kui me harjutame trikke, siis õpime
uusi või harjutame vanu. Venitustrennis me
tavaliselt soojendame ja
siis teeme spagaate ning
venitame kõrguse pealt.
Millised on teie eesmärgid tulevikuks?
Saada palju paremaks
selle huvitava spordiala
juures. Proovida saada
suurtematele võistlustele välismaal ning õppida uusi raskemaid trikke.
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Raamatusoovitused
Carmen Meriel Tensbek
Mika Keränen „Fantoomrattur” (2017)
Kõik saab alguse, kui Supilinnas hakkab tegutsema Fantoomrattur, kes
varastab käekotte. Röövel on röövinud seitsmelt inimeselt käekoti ning
politsei on Fantoomratturit kogu suve tabada üritanud, aga tulutult. See
käivitab salaselts Rampsu tegevuse. Juhtlõng juhtlõnga järel jõuavad
rampslased rulapargis kahtlusaluseni, kes aga ärritub, kui teda kahtlusaluseks nimetatakse. Rampslased otsustavad teda jälitada. Peale edukat
missiooni tabatakse Fantoomrattur, kes aga, nagu selgub, on ammune tuttav
rulapargist ning rampslane Sadu leiab uue sõbra. Kuigi antud raamat on
mõeldud pigem algklasside õpilastele, ei tähenda, et see vanematele ei võiks
meeldida.
NB! Raamat on meie kooli raamatukogus olemas.

Oscar Wilde „Dorian Gray portree” (esimest korda 1890, eesti keeles
1929)
„Dorian Gray portree” on romaan ilusa ja rikka mehe elust. Dorian Gray, kes
on napilt kakskümmend, laseb endast portree maalida ning soovib: „Kui vaid
mina võiksin jääda igavesti samasuguseks ning maal vananeda minu eest.”
Peale ta armastatu Sybil Vane´i enesetappu avastab Dorian, et ta soov on
saanud tõeks. Dorian Gray ei vanane, aga portree vananeb ning sellelt
kajastub ta allakäik. Kaheksateist aastat hiljem, olles hiljuti tapnud kaks
inimest, otsustab Dorian sellele lõppu teha. Ta torkab noaga lõuendisse.
Dorian Gray leitakse vanana, nuga rinnus. Portree on taas noor. Kuna
raamatust on tehtud erinevaid versioone, võib see huvi pakkuda igaühele.
NB! Raamat on meie kooli raamatukogus olemas.

Mängusoovitus – „Farming simulator”
Berit Ditmann
„Farming simulator 19” on pärit „Farming simulator” mängude seeriast.
Mängus saad omada kahte suurt farmiala, mis asuvad Euroopas ja Ameerikas.
Mängija asub põllumajandustöötaja rolli. Mängu põhimõte on külvata farmis
seemneid, kasvatada neist taimed ning siis need maha müüa, et raha teenida.
Saadud tuluga saab laiendada oma põllumajandusettevõtet. Mängija saab ka
investeerida oma raha erinevate põldude ja varustuse peale. Lisaks, kui
mängijal on tahet, saab ta osta endale kariloomi, näiteks lambaid, kelle eest ta
peab hoolitsema.

KOKANDUSDUELL

Halloween´i-teemalised
viinerimuumiad
Helle Katrina Luik
Foto, mille järgi tööle asuti
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Kaks paralleelklassi (9.a – Kertu Lomp,
Olga-Marleen Kivilaan, Polina Paenurm
versus 9.b – Alex Devon Filatov, Kristo
Siim, Sven Erik Kaer) valmistasid foto
järgi halloween´i-küpsetisi. Toimetuse
liikmed hindasid toitude välimust ja sõid
muumiad ära ka ☺

Koostisosad:
Pärmi-lehttaigen
Hot dog´i viinerid
Töökäik:
Kuumuta ahi 200 kraadini. Tee viineritele
kolm sisselõiget: kaks külgedele, üks alla, nii
et tekiksid käed ja jalad. Seejärel lõika taignast
peened ribad ning keri need viineritele ümber.
Väikesed tainast täpid võid lisada silmadeks,
aga pea meeles, et tainas paisub! Küpseta
muumiad 15‒20 minutit.
Foto: www.pillsbury.com

9.a tüdrukute küpsetised

VÕITJAD!

9.b poiste küpsetised
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RISTSÕNA, SUDOKU, INFO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Mis keelt on TJG-s 25 aastat õpetatud?
2. Raamatu „Fantoomrattur” autor on
Mika ...
3. Mitu last on õp Lia Kullerkupul?
4. Milline oli esimene ala Haabersti
õpetajate kümnevõistlusel?
5. Programm, mille raames gümnasistid
Taanis käisid.

6. Direketori asendaja õpetajate päeval.
7. Uus kehalise kasvatuse õpetaja
Raina ...
8. Lisett ja Loree ... tegelevad lastefitness´iga.
9. Vilistlane Maie Rosmann-Lill on ...

NB! Kolm esimest, kes saadavad ristsõna vastuse aadressile koolileht.meil@gmail.com, saavad järgmise lehe tasuta!

SUDOKU
Sudokul on vaid üks
reegel: tühjad kohad
tabelis tuleb täita
numbritega 1–9 nii, et
üheski reas ega veerus ega
ka üheski rasvase joonega
piiratud 9 ruudukese
suuruses tükis ei oleks
korduvaid numbreid.

JÄRGMISES NUMBRIS:
•
•
•

Persoonilugu õp Birgit Puumetsaga
Kokandusduellis uued hõrgutised
Uued õpetajad ja koolitöötajad – 2. osa

•
•

UUS RUBRIIK: Minu lemmik...
Üritustest meie koolis

